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 لبرمجةل القابلة يسمح باستعمال اآللة  الحاسبة غير
 

 (نقط 5)استرداد المعارف : المكّون األول

 

Iعلى ورقة تحريرك عن اآلتي (أجيبي) ـ أجب : 

 (ن 1) .االنحراف الجينيـ  الساكنة :(ي) فعرّ أـ 

 (ن 5.0. )(Hardy-Weinbergساكنة متوازنة حسب قانون )هما في الساكنة النظرية المثالية ر  ف  و  شرطين يجب ت   (ي) اُذكرب ـ 
 

II صحيح"أمامه  (ي) ، على ورقة تحريرك، الحرف المقابل لكل اقتراح من االقتراحات اآلتية، ثم اكتب(ي) نقلاُ ـ "

 (ن 2) ."خطأ"أو 

 .ألفراد المنتمية لهال المظاهر الخارجيةللساكنة هو مجموع األنماط الوراثية وأـ المحتوى الجيني 

 .التنوع الوراثي تراجع، يؤدي االنحراف الجيني إلى داخل ساكنة محدودة العددـ  ب

 .األجيال مصدرا للتنوع الوراثي مع تعاقبالطفرات  رغم نذرتها، تعتبرـ  ج

 .طفرات وراثية الجسديةالخاليا مستوى ـ تعتبر الطفرات التي تحدث على د 
 

III 3إلى  1ـ يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من. 

 (ن 1.0. )داخل كل زوج الحرف المقابل لالقتراح الصحيح (ي) كتباُ األزواج اآلتية على ورقة تحريرك ثم  (ي) نقلاُ  

(1 ،(            )....2 ،           )....(3 ،).... 

            

 :يؤدي االنتقاء الطبيعي إلى التغير الوراثي للساكنة تحت تأثيرـ  1

 .أـ عوامل الوسط

 .ب ـ االنحراف الجيني

 .العوامل المسببة للطفرات ج ـ 

 .د ـ التزاوجات العشوائية
 

 :الطفرة الصبغية عنتنتج  -2

 .عدد الصبغياتأوتغير في بنية أ ـ 

  .نيكليوتيد واحد على مستوى الصبغياستبدال ب ـ 

 .نيكليوتيد واحد على مستوى الصبغيإضافة ج ـ 

 .نيكليوتيد واحد على مستوى الصبغيحذف د ـ 
 

 :في حالة تساوي السيادة بالنسبة لمورثة غير مرتبطة بالجنسو داخل ساكنة معينة،-3

 .أـ  تردد الحليالت يعادل تردد األنماط الوراثية

 .المظاهر الخارجية يعادل تردد األنماط الوراثيةتردد  ب ـ

 .تردد المظاهر الخارجية يخالف تردد األنماط الوراثية ج ـ

 .تردد الحليالت يعادل تردد  المظاهر الخارجية د ـ
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 (نقطة 15) االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبياني : المكّون الثاني

 

 
 

إلبراز دور كل من االنقسام االختزالي واإلخصاب في الحفاظ على ثبات الصيغة الصبغية وتنوع المظاهر الخارجية  

 :عبر األجيال نقترح ما يلي

I -  دورة نمو نبات  اآلتيةتمثل الوثيقةSélaginelle   الذي يعيش بالبلدان الدافئة ويشبه نبات السرخس(Fougère) . 

 ة أوراقدظهر، خالل فترة النضج، في قاعي

 السنابل التي توجد بالجزء العلوي لنبات 

 Sélaginelle  من األكياس البوغية اننوع: 

 وأكياس بوغية كبيرة A1 أكياس بوغية صغيرة 

 A2 .تعطي الخاليا األم الثنائية الصيغة الصبغية 

 على ،A2و A1بكل من الكيسين البوغيين  

 .a2و a1خاليا أحادية الصيغة الصبغية  ،التوالي 

 ، داخل غشاء سميك،تنمو هذه الخاليا 

 بالتربة الرطبة وتعطي بدورها على التوالي، 

ّرر  المشيرات . B2و B1المشيرات    ت ح 

B1  خاليا ثنائية السوطb1 بينما تحتوي 

 .b2على خاليا ضخمة   B2المشيرات  

 ، داخل قطرات مائية موجودةb1تسبح الخاليا 

 وتلتحم مع B2نحو المشيرة  ،على سطع التربة 

 تتعرض الخلية. cمعطية الخلية  b2الخلية  

 االلتحام إلى انقسامات غير الناتجة عن هذا 

 .لتعطي جنينا B2داخل المشيرة  مباشرة متتالية 

 تطوره على حساب يعيش الجنين في بداية 

 بعد تشكل نبتة فتية هذه المشيرة التي تتالشى 

 .جديد   Sélaginelleتتطور لتعطي نبات  

من   A2و  A1الظاهرة البيولوجية التي تحدث على مستوى كل من الكيسين البوغيين إجابتك  (ة) معلال (ي) حددـ 1

 (ن1.20. )من جهة أخرى B2جهة، وعلى مستوى المشيرة 

 ( ن 1. )نمطها (ة) محّددارسما تخطيطيا للدورة الصبغية لهذا النبات  (ي) أنجز  -2

II -   عند نبات الجلبانة العطرة  المرتبطة بالجنسغير لدراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية(Pois de 

senteur ) تم القيام بتزاوج بين ساللتين نقيتين لهذا النبات، األولى ذات أزهار أرجوانية(Pourpres)  وحبوب لقاح

أعطى هذا التزاوج جيال . (Ronds)وحبوب لقاح مستديرة  (Rouges)والثانية ذات أزهار حمراء  (Longs)طويلة  

 . يتكون من نباتات كلها ذات أزهار أرجوانية وحبوب لقاح طويلة F1والأ

 (ن1) إجابتك( ي)علل  من نتائج هذا التزاوج؟ (ين) ـ ماذا تستنتج3

الناتج  F2النتائج النظرية الممكن الحصول عليها عند أفراد الجيل الثاني ( ي) أعطبشبكة التزاوج،  (ة) ـ مستعينا4

 (ن 2(. )قانون استقالل أزواج الحليالت)  Mendelفيما بينها حسب القانون الثالث لـ  F1عن تزاوج أفراد 

  .rأو   R (ي) استعملبالنسبة للحليل المسؤول عن لون األزهار،  -

 . 𝓵أو  L (ي) استعملبالنسبة للحليل المسؤول  عن شكل حبوب اللقاح،  -

بإنجاز  1055سنة  Batesonو Punett ، قام  كل من Mendelقصد الكشف عن استثناء للقانون الثالث لـ 

 :وقد حصال على النتائج الممثلة في الجدول اآلتي. فيما بينها عند نبات الجلبانة العطرة F1تزاوج أفراد الجيل 

 (نقط 6: )التمرين األول
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ماذا . 4النتائج التي توصلت إليها في إجابتك عن السؤال رقم النتائج الممثلة في الجدول مع  (ي) ـ  قارن 5

 (ن 0..5.) كيفية انتقال المورثتين المدروستين بخصوص (ين) تستنتج

 

 

 

 الهزال العضلي مرض وراثي مرتبط بالجنس يتميز 

 ينتج عنه فقدان  ،العضلية بانحالل تدريجي لأللياف

 تدريجي للحركة وتراجع الحركات التنفسية مما يؤدي

 شجرة نسب 1تمثل الوثيقة . إلى الموت قبل البلوغ  

 .عائلة بعض أفرادها مصابون بهذا المرض 

 :معطيات شجرة النسبباستغالل  -1

 ( ن 1.)كيفية انتقال المرض المدروس إجابتك (ة) معلال (ي) حددـ  أ

 أن (ي) بين، ثم II7و II6النمط الوراثي لكل من األبوين  (ي) ــ أعط ب

 (ن 1.0. )ير متوقعغ   أمر   III9البنت  إصابة 

 .للحليل المتنحي  m للحليل السائد والرمز Mالرمز  (ي) استعمل

 ، تم إنجاز خريطتها الصبغية الممثلةIII9البنت  إصابة للبحث عن سبب

 .2بالوثيقة  

 نوع الشذوذ الصبغي( ي) حدد، 2على معطيات الوثيقة  ــ باعتمادك 2

 سبب إصابتها بمرض الهزال (ي) بينمنه هذه البنت، ثم  الذي تعاني 

 (ن 1.0. )العضلي 

 

 

 

االصطناعي  يتم االعتماد على تقنية االنتقاء، longifloraمن أجل الرفع من طول األنابيب التويجية عند نبات من نوع 

االنتقاء، نقترح إلبراز فعالية هذا . التي تتمثل في عزل أفراد تتميز بأنابيب تويجية طويلة وإخضاعها للتزاوج فيما بينها

 :دراسة المعطيات التجريبية اآلتية

  م أمكنت الدراسة اإلحصائية لتوزيع تغير طول األنابيب التويجية عند ساكنة(P1 ) لنباتlongiflora  من ،

، أما 1من الوثيقة( أ)الترددات وقيم الثابتات اإلحصائية الممثلة في الشكل  مضلع و الحصول على مدراج

 .هذا النباتزهرة من نفس الوثيقة، فيمثل رسما تخطيطيا لتويج ( ب)الشكل 

 

 

 

 نسبها المئوية عدد األفراد لألفراد المظاهر الخارجية

 حبوب لقاح طويلة وذاتأزهار أرجوانية 

 حبوب لقاح مستديرة وذاتأزهار أرجوانية 

 حبوب لقاح طويلة وذاتأزهار حمراء 

 حبوب لقاح مستديرة وذات حمراءأزهار 

1384 

893 

898 

4883 

69.49% 
5.61% 
5.65% 
19.24% 

 (نقط 5: )الثالث  التمرين

 

 (نقط 4: )الثاني  التمرين

 

 

 

 1الوثيقة 

 رجل سليم
 رجل مصاب

 امرأة سليمة

 امرأة مصابة

 

 
 2 الوثيقة

x 
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 :1على الوثيقة  اعتماداـ 1

 (ن 5.0. )نمط التغير المدروس إجابتك (ة) معلال  (ي) حدد -أ

 (.ن 1)؟ (ين) ماذا تستنتج. توزيع ترددات طول األنابيب التويجية (ي) صفـ ب 

  79بعد عزل األفراد التي تتميز بأنابيب تويجية ذات طول يساوي أو يفوق mm وتركها تتزاوج ،

طول  ، يمثل الجدول أسفله توزيع تردداتP2فيما بينها عشوائيا، تم الحصول على ساكنة بنت 

 . هذه الساكنة األنابيب التويجية عند

 

 25 22 23 14 11 16 63 68 61 69 35 32 33 94 (mm) وسط الفئات

 5 8 8 43 14 53 53 42 4 4 4 3 3 3 عدد األفراد
 

وذلك ( P2)عند الساكنة ( المعياري)قيمتي كل من المعدل الحسابي واالنحراف النمطي  (ي) اُحسبـ 2

 (ن 2. )جدول تطبيقي لحساب هذه الثابتات باعتماد

 

 :نعطي 

 

 

بخصوص فعالية  (ين) ماذا تستنتج(. P2)و ( P1)الثابتات اإلحصائية لكل من الساكنتين  (ي) قارنـ 3

 (ن 1.0) ؟االنتقاء المنجز

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     انتهىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 

 

 

  
 و

 

 

 

 

لشكل با  

 الشكل أ
1الوثيقة   

 :الثابتتان اإلحصائيتان

= 70,05 

 = 7 ,16 
 طول أنبوب 

 التويج

52 55 55 61 64 66 67 63 66 67 52 55 55 
7 

17 

27 

37 

47 

57 

 عدد األفراد

 طول أنبوب

 mmالتويج بـ  
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